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Ontwikkeling integrale programma’s en business cases 

Om de maatschappelijke vraagstukken aan te pakken, ontwikkelen de initiatiefnemers en 

Oost NL integrale programma’s. Deze programma’s maken onderdeel uit van een door de 

provincie Gelderland vooraf vastgestelde strategische agenda. De programma's bestaan uit 

onderling samenhangende projecten, businesscases, financieringen en activiteiten. Door de 

samenhang versterken ze elkaar en geven ze ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Hierdoor zijn 

er randvoorwaarden gecreëerd voor succes in termen van economische en maatschappelijke 

impact, aantrekkelijk vestigingsklimaat en investeringsbereidheid. 

 

Financiering 

Uit de programma’s ontstaan financierbare business cases. De PFG-aanpak biedt de 

mogelijkheid om in samenwerking met private bedrijven, beleggers en andere overheden 

marktconform te investeren in business cases. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om de 

eventuele onrendabele top van de business case via een PFG-subsidie mee te financieren, 

indien er geen andere financieringsmogelijkheden zijn om het verdienmodel te laten renderen.   
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Pieter Dillingh      Freek Welling 
 
Programma support PFG     Fondsmanagement PFG 
06 51 61 85 13     06 81 85 73 15 

pieter.dillingh@oostnl.nl     freek.welling@oostnl.nl 

 

 

 

 

 

Factsheet:  

Perspectieffonds Gelderland 

Perspectieffonds Gelderland (PFG) focust zich op het investeren in het versnellen en versterken van de 

innovatiekracht van ondernemingen die zich bezighouden met grote maatschappelijke uitdagingen zoals 

energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie, biodiversiteit, bereikbaarheid, economisch 

vestigingsklimaat en woon- en leefklimaat. Oost NL past prioritering toe op initiatieven en projecten die in 

aanmerking kunnen komen voor consortiumvorming, integrale programma ontwikkeling en een 

voorziene financiering. Hierbij zijn zowel maatschappelijk als economisch rendement van belang. 
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Perspectieffonds Gelderland  – voorwaarden financiering 

Focus Thema’s uit Gelderse omgevingsvisie ‘Gaaf Gelderland’: 

Energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie, 

biodiversiteit, bereikbaarheid, economisch vestigingsklimaat en 

woon- en leefklimaat. 

Doelgroep Bedrijven in Gelderland die gericht zijn op het leveren van 

economische en maatschappelijke impact binnen de provincie 

Gelderland. De onderneming dient gevestigd te zijn in de 

provincie Gelderland of gaat zich feitelijk en/of statutair in de 

provincie Gelderland vestigen. 

Maximaal 25% van de financiering uit PFG mag neerslaan buiten 

Gelderland bij programma's van nationale betekenis en maximaal 

10% bij programma's van regionale betekenis op fondsniveau. 

De business bevindt zich minimaal in de demonstratiefase  

(TRL 7) van de TRL definitie van de Europese Commissie. 

Omvang fonds € 200 miljoen, exclusief  subsidie t.b.v. financiering onrendabele 

top (te verstrekken door de provincie Gelderland). Uitgangspunt 

van PFG is een beschikbaarheid van € 40 miljoen subsidie ter 

financiering van een onrendabele top. De provincie Gelderland 

heeft hiervan op dit moment € 10 miljoen subsidie gealloceerd 

voor PFG voor de eerste investeringen.  

Omvang financiering Maximaal 25% van de totale benodigde financiering met een 

minimum van € 5 miljoen en een maximum van € 40 miljoen 

(inclusief onrendabele top subsidie van maximaal 20%). 

Cofinanciering is dus vereist. 

Vorm Zowel directe investeringen als fondsinvesteringen zijn mogelijk.  

Participaties en (converteerbare/achtergestelde) leningen.  

Condities  Participaties: minderheidsbelang <50% in de vennootschap. 

Leningen: rente marktconform (o.a. afhankelijk van 

financieringsmix en cofinancier), de looptijd wordt afgestemd op 

de behoefte en het doel van de financiering, flexibel 

aflossingsschema en hybride structuren zijn mogelijk.  

Cofinanciering: dient marktconform te zijn, welke per 

businesscase afhankelijk is.  

  

Bijzonder De percentages voor cofinanciering en onrendabele top subsidie 

zijn afhankelijk gemaakt van de economische situatie. Op basis 

van de recessiedefinitie van het CBS (2 kwartalen van negatieve 

BBP groei) wordt er halfjaarlijks door Oost NL en de provincie 

Gelderland vastgesteld of er sprake is van een crisis.  

Per 01-01-2022 is er geen sprake van een crisis, wat ook de 

basis is van deze factsheet.  

Rekenvoorbeeld Totale financieringsbehoefte business case: € 100 miljoen 

Cofinanciering: € 75 miljoen 

Maximale financiering vanuit PFG: € 25 miljoen 

 

Het subsidie-gedeelte van de PFG-financiering bedraagt 

maximaal 20% van € 25 miljoen, in dit voorbeeld dus € 5 miljoen. 

 


